
Meer van dit? Kom bij de Rijntje Club en ontvang maandelijks Rijntje Post 
met leuke dingen om te doen thuis en in Leidsche Rijn Centrum! 
leidscherijncentrum.nl/rijntje

Hoe doe je het?
Stap 1: Natuurlijk zorg je eerst voor een pompoen. Het liefst een 
hele grote! Gebruik een mes om de bovenkant van de pompoen los 
te snijden. Kijk wel heel goed uit dat je niet uitschiet en jezelf snijdt. 
Het is handig om een volwassene in de buurt te hebben die je helpt 
en een oogje in het zeil houdt. Heb je de schedel van de pompoen 
gelicht? Mooi. Je ziet dan de pompoen helemaal vol zit met pitten 
en vezels. Dat moet er straks allemaal uit.
Stap 2: Pak het bovenste deel van de pompoen dat je net hebt 
losgesneden. Haal het loszittende spul - de vezels en de pitten - 
weg. Gebruik hiervoor een mes of een lepel. Dan wordt het tijd om 
ook het losse spul uit het binnenste van de pompoen weg te gaan 
halen. Schep de pitten en vezels uit de pompoen met een lepel. 
Voor dit klusje kun je trouwens het allerbeste een meloenenschep 
gebruiken. Dat werkt het prettigst.
Stap 3: We gaan de pompoen een gezicht geven door de ogen 
en de mond uit te snijden. Het is handig om van tevoren op de 
pompoen aan te geven hoe de vorm van de ogen en de mond 
wordt. Dan is de kans dat je de pompoen per ongeluk versnijdt 
een stuk kleiner. Met pen of stift schets je daarom de ogen en een 
mond op de pompoenenschil. Hiervoor kan je ook het sjabloon 
gebruiken. Leg deze op de pompoen en ga met een mesje langs de 
randen, zodat je de lijnen in de pompoen terug ziet.
Stap 4: Snij de pompoenenmond uit met een mes. Duw het 
losgesneden stuk van de pompoen voorzichtig uit de pompoen. 
Na de mond zijn de ogen aan de beurt. Ook deze snij je weer 
voorzichtig uit. En dan is hij klaar! Wil je hem buiten zetten? Doe er 
een mooi waxinelichtje in en steek deze aan voor een extra gaaf 
Halloween effect!

Pompoen snijden
31 oktober is het Halloween! Ik ga dit jaar mijn huisje super eng maken. 
Ik ga spinnenwebben ophangen en prachtig gesneden pompoenen bij de 

deur neerzetten. Wil jij ook een mooi gesneden pompoen bij jullie voordeur 
neerzetten? Ik leg je hieronder uit hoe ik dit heb gedaan.

Wat heb je 
nodig?
• een pompoen
• een mes
• een lepel of 

meloenschep
• een pen of stift
• een sjabloon van een 

Halloweenfiguur om 
uit te snijden (op de 
achterkant van deze 
uitleg vind je een 
sjabloon terug)

• waxinelichtjes, een 
batterijlampje of een 
glow-in-the-dark 
breeklicht

https://leidscherijncentrum.nl/rijntje


Masker uitsnijden

Print het sjabloon uit en leg deze op de pompoen. Ga met een mesje 
langs de randen, zodat je de lijnen in de pompoen terug ziet.


